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I N S I D A N

Den senaste tiden har jag allt mer upp-
täckt rikedomen och vilan i att haka i 
hjulspår som andra redan har format. 
Att få bäras av texter, sånger, tankar och 
böner formade både av samtida trossys-
kon och av de “hädansovna kristtrogna 
själar”, som det så vackert uttrycks i 
Psalterium - den tidegärd jag har börjat 
följa. Detta upptäcker jag är något iro-
niskt, då jag i skrivande stund samtidigt 
skriver på en predikan om att våga tänka 
nytt och utmana tidigare föreställningar. 
Men det är bara något som verkar motsä-
gelsefullt vid första anblicken upptäcker 
jag, för de står faktiskt på en gemensam 
grund, nämligen att följa och låta sig bli 
ledd. Ledd in den gudserfarenheten som 
så många generationers kristna tillsam-
mans samlat på sig och försökt uttrycka, 
ledd in i en djupare gemenskap med 
Kristus och hans levande kropp, och att 
bli ledd av Gud genom den helige Ande 
i det som jag står i just nu. Det är en rö-
relse, en formation som ständigt pågår i 
det inre. Detta är samtidigt något som ta-

lar ganska starkt emot tidsandan, där det 
snarare handlar om att slå sig fri och den 
individuella friheten hyllas som det hög-
sta goda. Men ensam står inte stark, och 
ensamheten nöter på de flesta. 

På denna trons väg, den som Jesus 
själv stakar ut åt oss, får vi vandra till-
sammans. I en stilla lunk har jag upptäckt 
för egen del är den bästa takten. Att få ta 
ett par steg framåt. Stanna till, observera 
det jag har runt mig, känna in. Andas in, 
andas ut. Ta det jag får till mig till hjär-
tat, och sedan ta ett par steg till. Denna 
rytm kämpar jag att hålla. Att inte gå för 
snabbt så livet blir flyktigt, och inte gå 
så långsamt att jag stannar och inte or-
kar ta mig vidare. Att få bli kvar i denna 

Kristusformationen 
är min dagliga bön. 
Kanske den också 
kan bli din?

Gå på upptrampad mark

David Fouladi, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan

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. 
Varannan måndag: Helene Bergman och Katherine Cash
Tisdagar: Anna och Bertil Forsberg. 
Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson. 
Öppen husgrupp i kyrkan varannan tisdag: Hélène Boëthius, 
Kerstin Florén, Miriam Mondragon
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 På gång

P Å  G Å N G

Bibelläsningsplan
Sedan 21 februari följer vi en ny            
bibelläsningsplan som sträcker sig fram 
till påsk. Bibelläsningsplanen är kopp-
lad till en predikoserie som bygger på 
Alpha-konceptet, läs mer på sidan 9. Du 
kan hämta ett eget exemplar  i kyrkan, 
på hemsidan eller i vår Facebookgrupp 
”Bibelläsning i Kyrkan vid Bromma- 
plan”. Lagom till påsk kommer del 2 av 
bibelläsningsplanen.

Församlingsråd och församlings-
möte
Den 1 maj bjuder vi in till församlings-
råd med start kl. 12. Vi håller på fram 
till ca kl. 15 då vi fikar och sedan börjar 
gudstjänsten kl. 16. Tre veckor senare, 
den 22 maj, är det församlingsmöte. 
Denna gång efter gudstjänst och kyrk-
kaffe, så start ca kl. 13.00. Varmt väl-
komna till dessa samlingar!

Inget Dagar för hela människan 
i sommar
Församlingen kommer inte att anordna 
något läger på annan ort i sommar. Vi 
satsar i stället på aktiviteter i närområ-

det. Mer information kommer i nästa 
nummer av Nyhetsbladet. För barn och 
unga finns andra läger att åka på, läs 
mer på sidan 11.

Hemmakväll i kyrkan
Trött på att sitta hemma på fredagskväl-
larna? Kom och träffa andra i stället! En 
fredagskväll i månaden, 25/3, 22/4 och 
20/5, kommer kyrkan att vara öppen 
17.30–20.30 för alla som vill tillbringa 
kvällen tillsammans. Vi äter tillsam-
mans, pratar vid borden, spelar spel, 
pysslar, handarbetar eller bara tar det 
lugnt i soffan eller i stillheten i kyrksa-
len. Kvällen avslutas med en andakt i 
kyrkan. Kostnad för maten 50 kr.

Träff för frivilligarbetare 
onsdagar
Varje onsdag kl. 9.30–12.00 träffas 
vi för att fika, be och läsa bibeln. Efter 
fikat/ andaktstunden kan de som vill ta 
sig an någon praktisk uppgift i kyrkan. 
Nu välkomnar vi fler att vara med. Hör 
av dig till Karin på karin@kvibro.se om 
du vill veta mer.
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Församlingens årsmöte hölls den 20   
februari. Ulf Rickardsson ledde för-
handlingarna och Vilhelm Boije pre-
senterade ekonomin. Klas Eriksson 
välkomnades som vikarierande försam-
lingsföreståndare, då Elin Harrysson är 
föräldraledig med sin nyfödde son.  

Årsberättelsen som sänts ut i förväg 
påminde om all välsignad verksamhet 
som kunnat genomföras under året trots 
pandemin. Gudrun Jerresand framförde 
tack till församlingens anställda och till 
andra med speciella uppdrag. 

Rebecka Hellqvist rapporterade från 
Equmenia-föreningen som framöver 
kommer stå formellt under församling-
ens styrelse, medan aktiviteter liksom 
tidigare planeras av de aktuella barn- 
och ungdomsgruppernas ledare. Ett 
önskemål är att barn- och ungdomsar-
betet också får en representant i äldste. 

Christer Daelander från Globala rådet 
redovisade budget till följande inter-
nationella ändamål: Equmeniakyrkans 
allmänna internationella arbete, vår 
missionär Tilda Jönsson, evangelisation 
och religionsfrihet i Azerbajdzjan och 
Centralasien, SAT-7 teve-sändningar 
till arabvärlden, föreningen ALEF samt 

Diakonia. 
Äldstes rapport Riktning 2025 pre-

senterades, med fokus 2022 på att sam-
las och helas, att utveckla barn- och 
ungdomsarbetet samt på lärjungaskap. 
I ett längre perspektiv kommer försam-
lingens identitet bearbetas ytterligare. 

Ett par formella punkter i dagordning-
en behövde bordläggas, då revisionsbe-
rättelse och årsredovisning ännu inte 
signerats av revisor som hade förhinder 
till årsmötet. Dessa punkter kommer 
slutföras vid ett kommande extra möte 
inom kort. 

Valberedningens förslag antogs i 
princip med omval av ordförande Ulf 
Rickardsson, vice ordförande Gudrun 
Jerresand och äldste, där Klas Eriks-
son ersätter Elin Harrysson under hen-
nes ledighet. Vilhelm Boije och Håkan 
Franzén omvaldes som ordförande res-
pektive kassör i styrelsen och Ingrid 
Landqvist valdes till ny ordinarie sty-
relseledamot.

Stor tacksamhet uttrycktes också för 
den långa listan med namn på personer 
som är villiga att ta olika uppdrag som 
bekräftas av församlingen.  

Barbro Daelander

Församlingens årsmöte
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Den 8 februari födde vår församlings-
föreståndare Elin Harrysson en son. Vi 
gläds med mamma Elin, pappa Tim och 
storasyster Hedda och önskar hela fa-
miljen Guds rika välsignelse.

Den 1 februari hade vi glädjen att häl-
sa en före detta föreståndare välkom-
men i tjänst i församlingen igen. Klas 
Eriksson kommer att vikariera för Elin 
på 50 procents tjänst under Elins föräld-

raledighet under året. Resterande del av 
Elins tjänst hanteras genom en kombi-
nation av frivilliga krafter och arbets-
fördelning mellan församlingens andra 
anställda, dvs. diakon Karin Andersson 
och pastor David Fouladi, inom deras 
tjänster. Klas kommer också att fortsät-
ta arbeta på 30 procent för Equmenia-
kyrkan i region Stockholm.

Ulf Rickardsson

En dubbel glädje!

Längtar du efter något intressant att 
läsa? 

Två av församlingens medlemmar har 
gett ut böcker under hösten: 

Ragnhild Franzén och Siv Franzén, 
Konstigt nog fortsätter vi att andas. I 
boken berättar de om hur mötet med 
döden drar livet till sin spets. De delar 
sina tankar om liv, död, tro, hopp, Gud, 
evighet och mening och om att överleva 
och gå vidare när det värsta hänt. 

Harry Månsus, Sången om livet – 
om pilgrimsfolket och jordens framtid. 
Genom att utgå från och förklara olika 
bibeltexter och anknyta till hur olika 
eldsjälars engagemang har gjort för-
ändringar möjliga lyfter han drömmen 
om en större pilgrimsrörelse som rör 

sig mot ett djupare liv och en rimligare 
värld.

Vår tidigare vakanspastor Larsåke 
W Persson har gett ut boken Eftertanke 
och försmak. Perspektiv på ett liv i tro. 
I boken reflekterar han över sin kristna 
tro och sina erfarenheter i den svenska 
kristenheten under de senaste femtio 
åren som pastor, lärare, själavårdare och 
terapeut.

Alla böckerna är recenserade i Sända-
ren, i nr 45 resp 37, 2021 samt i nr 1, 
2022. I nr 44, 2021 finns också en in-
tervju med Ragnhild och Siv om deras 
bok. Recensionerna finns att läsa på an-
slagstavlan i kyrkan.

Böckerna kan köpas via bokus.com 
eller adlibris.com

Nya böcker
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K A L E N D A R I E T

Mars
Söndag 6 mars
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med 
nattvard. Gud sänder på sex kanaler, 
del 2. Klas Eriksson. 
Ingen söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Tisdag 8 mars
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Söndag 13 mars
11.00 Gudstjänst. Bibeln, en unik bok.
Hélène Boëthius. Bön- och offerdag för 
pastors- och diakonutbildningarna.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 18 mars
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 20 mars
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
David Fouladi, Helene Bergman, 
Tomas Sundbom. Kören Soulful Kids 
medverkar. Kyrkkaffe.

Utflykt efter gudstjänsten om vädret 
tillåter.

16.00 Sinnesrogudstjänst. Självbe-
härskning. Fika efteråt.

Tisdag 22 mars
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Fredag 25 mars
17.30 Hemmakväll i kyrkan.

Söndag 27 mars
11.00 Gudstjänst. Bibeln, ett levande 
ord. Klas Eriksson. Global utblick.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

April
Fredag 1 april
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 3 april
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med 
nattvard. Att läsa, tolka och förstå 
bibeln. David Fouladi. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Tisdag 5 april
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Söndag 10 april
11.00 Gudstjänst. Vem är Jesus?
Hélène Boëthius. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Torsdag 14 april
18.30 Getsemaneafton.

Fredag 15 april
11.00 Långfredagsgudstjänst, eventu-
ellt kombinerad med korsvandring.
Varför måste Jesus dö? Klas Eriksson.

Söndag 17 april
11.00 Påskdagsgudstjänst. 
Jesus lever! David Fouladi.
Ingen söndagsklubb. Kyrkkaffe.

16.00 Sinnesrogudstjänst. Frid. Fika 
efteråt.
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K A L E N D A R I E T

Tisdag 19 april
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Fredag 22 april
17.30 Hemmakväll i kyrkan.

Söndag 24 april
11.00 Gudstjänst med Globala rådet.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 29 april
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Maj
Söndag 1 maj
12.00 Församlingsråd.

15.00 Kyrkkaffe.
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med 

nattvard. Att följa Jesus. Klas Eriksson.
Söndagsklubb. 

Tisdag 3 maj
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Fredag 6 maj
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 8 maj
11.00 Gudstjänst. Varför och hur kan 
man be? David Fouladi. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Söndag 15 maj
11.00 Gudstjänst.  Bön – när Gud är 
tyst. Hélène Boëthius. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

16.00 Sinnesrogudstjänst. Ödmjuk-
het. Fika efteråt. 

Tisdag 17 maj
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Fredag 20 maj
17.00 Hemmakväll i kyrkan tillsam-
mans med Pre-Teens och Teens.

Söndag 22 maj
11.00 Gudstjänst. Bön ett dagligt sam-
tal. Klas Eriksson. Global utblick.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

13.00 Församlingsmöte efter guds-
tjänsten.

Söndag 29 maj
11.00 Gudstjänst. Vad gör den helige 
ande? Hélène Boëthius. 
Ingen söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Tisdag 31 maj
19.00 Lovsångsmässa – En liten stund 
med Jesus.

Juni
Söndag 5 juni
11.00 Gudstjänst med alla åldrar. 
Eventuellt utomhus. David Fouladi, 
Helene Bergman, Tomas Sundbom. 
Terminsavslutning Söndagsklubben, 
Pre-Teens och Teens. Kyrkkaffe.
Utflykt.

Söndag 12 juni
11.00 Gudstjänst. Att fyllas av den heli-
ge ande. Klas Eriksson. Global utblick.
Kyrkkaffe.
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Hälsning från äldste

Ä L D S T E R A P P O R T

I Lukasevangeliet kapitel 22 berättar 
Lukas att Jesu lärjungar efter den sista 
måltiden kom att tvista om ledarskapet i 
gruppen. Vem av dem skulle anses vara 
den störste? Jesu svar är supertydligt. 
Jag är mitt ibland er som er tjänare, sä-
ger han. Den som är ledare skall vara 
som tjänaren!

Under pandemin har vi ibland haft 
olika perspektiv på de utmaningar och 
restriktioner som covid-19 innebu-     
rit, både för samhället och för oss som 
församling. Hur ska vi förhålla oss till 
risken att sprida smitta? Hur ska vi för-
hålla oss till risken för ensamhet? Jag 
är övertygad att vi har haft Guds led-
ning i detta. Vi har kunnat föra ärliga 
samtal om verkliga dilemman. Samtal 
som inte har handlat om att tvista om 
vem som är den störste, vem som har 
rätt och vem som har fel. Istället samtal 
där vi har sett varandras perspektiv och 
funnit en väg tillsammans, i ett tjänande 
ledarskap. 

Som församling har vi kunnat fortsät-
ta vara i tjänst, mitt i alla utmaningar. 
En tjänst som har varit så viktig. För 
vänner som har blivit burna. För en öp-
pen kyrka. För vänner som funnit vägen 
till Jesus. Ett varmt och innerligt tack 
till alla som på så många olika sätt har 

bidragit till detta, genom ett i sanning 
tjänande ledarskap.

Under våren 2022 vill vi i äldste till-
sammans med församlingen fortsätta 
bön och handling, mötesplatser och 
samtal där vi väver in temat att samlas 
och helas, som inleddes under hösten 
2021. När pandemin är över, eller åt-
minstone går in i en ny och förhopp-
ningsvis mindre begränsande fas, blir 
behovet av att samlas och helas ännu 
tydligare. Vilka är vi nu? Vilka saknar 
vi? Några är trötta och behöver lite vila, 
andra fulla av energi och vill komma 
igång. I dessa frågor blir behovet av att 
fortsätta bygga ett tjänande ledarskap 
också tydligt - och en viktig del just av 
att samlas och helas. 

Här tänker jag med glädje och tack-
samhet på alla dem som valdes och 
bekräftades i olika uppdrag vid försam-
lingens årsmöte den 20 februari. Mötes- 
ledare och fikagrupper, kursledare och 
musiker, förebedjare och ljudtekniker, 
husgrupps- och söndagsklubbsledare, 
styrelse och äldste – och fler därtill. 
Tillsammans fortsätter vi bygga det tjä-
nande ledarskapet!

Ulf Rickardsson
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A K T U E L L T

Gör tron någon skillnad?
Predikan och bibelläsning våren 2022

Våren 2022 presenteras Alphakursens Våren 2022 presenteras Alphakursens 
innehåll på ett helt nytt sätt. Nämligen innehåll på ett helt nytt sätt. Nämligen 
som en predikoserie. Fjorton söndagar som en predikoserie. Fjorton söndagar 
viks åt temat viks åt temat Gör tron någon skillnad?Gör tron någon skillnad?  
Det blir David Fouladi, Hélène Boëthi-Det blir David Fouladi, Hélène Boëthi-
us och Klas Eriksson som håller dessa us och Klas Eriksson som håller dessa 
predikningar. Syftet är att fräscha upp predikningar. Syftet är att fräscha upp 
grunderna och ge fördjupande perspek-grunderna och ge fördjupande perspek-
tiv. Vår förhoppning är att denna sats-tiv. Vår förhoppning är att denna sats-
ning ska vara en uppmuntran till oss alla ning ska vara en uppmuntran till oss alla 
att komma tillbaka till gudstjänstge-att komma tillbaka till gudstjänstge-
menskap nu när restriktionerna är borta. menskap nu när restriktionerna är borta. 

För den som inte har möjlighet att del-För den som inte har möjlighet att del-
ta på plats i kyrkan så finns det under ta på plats i kyrkan så finns det under 
våren en annan fin möjlighet. Man kan våren en annan fin möjlighet. Man kan 
prenumerera på en länk. Det betyder prenumerera på en länk. Det betyder 
att man efter gudstjänsten får ett mail att man efter gudstjänsten får ett mail 
med en länk som man kan klicka på. Då med en länk som man kan klicka på. Då 
hamnar man direkt på dagens predikan hamnar man direkt på dagens predikan 
som man kan lyssna/titta på hemma i som man kan lyssna/titta på hemma i 
lugn och ro. Om du vill prenumerera på lugn och ro. Om du vill prenumerera på 
länken kan du anmäla ditt intresse till länken kan du anmäla ditt intresse till 
info@kvibro.se.info@kvibro.se. Vid kyrkkaffet blir det  Vid kyrkkaffet blir det 
möjlighet för den som vill att samtala möjlighet för den som vill att samtala 
om predikan. om predikan. 

Förhoppningen är också att dessa Förhoppningen är också att dessa 
gudstjänster ska vara relevanta för den gudstjänster ska vara relevanta för den 
som inte brukar gå i kyrkan, men som som inte brukar gå i kyrkan, men som 
är nyfiken på vad kristen tro handlar är nyfiken på vad kristen tro handlar 
om. Vi vill därför uppmuntra oss alla att om. Vi vill därför uppmuntra oss alla att 
bjuda in vänner och bekanta till kyrkan bjuda in vänner och bekanta till kyrkan 
eller att be om deras mailadress så att de eller att be om deras mailadress så att de 
får predikolänken. Predikoserien startar får predikolänken. Predikoserien startar 
den 27 februari.den 27 februari.

Ytterligare en möjlighet till fördjup-Ytterligare en möjlighet till fördjup-
ning är att använda den bibelläsnings-ning är att använda den bibelläsnings-
plan som finns färdig i kyrkan eller kan plan som finns färdig i kyrkan eller kan 
laddas ner från vår hemsida. Bibelläs-laddas ner från vår hemsida. Bibelläs-
ningsplanen följer och fördjupar pre-ningsplanen följer och fördjupar pre-
dikningarnas teman. Den här gången dikningarnas teman. Den här gången 
finns det ofta kommentarer och förkla-finns det ofta kommentarer och förkla-
ringar till texterna och varje dag frågor ringar till texterna och varje dag frågor 
för meditation och eftertanke för den för meditation och eftertanke för den 
som vill ta hjälp av detta. Vi vill på-som vill ta hjälp av detta. Vi vill på-
minna om att några minuter inför Guds minna om att några minuter inför Guds 
ansikte varje dag är en livsförvandlande ansikte varje dag är en livsförvandlande 
handling. Det är bland annat detta som handling. Det är bland annat detta som 
gör att tron gör skillnad i våra liv. gör att tron gör skillnad i våra liv. 

Välkommen med att lyssna, läsa, Välkommen med att lyssna, läsa, 
samtala och be.samtala och be.

Klas ErikssonKlas Eriksson

Livssamtal
Vill du prata med någon under tystnadsplikt? Kontakta församlingens själavårdsgrupp: 
Klas Eriksson, pastor, 070-491 12 65 eller klas@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 
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I N T E R N A T I O N E L L T

SAT-7 handlar om att med ett kristet 
programutbud via satellit-TV nå till 
människor i deras hem. Arbetet stöds 
av Equmeniakyrkan. Material produce-
ras i exempelvis Turkiet, Egypten, Li-
banon och Cypern, och sändningar når 
människor i stora områden på många 
lokala språk i Mellanöstern och Nord-
afrika. Svårigheter i dessa områden 
kan vara att människor bor isolerade 
av stora avstånd, eller helt enkelt att 
det finns väldigt många människor som 
saknar möjlighet att personligt lära kän-
na någon som är kristen. TV-sändningar 
är viktiga också för att det är oroligt i 
stora delar av arabvärlden. Den arabis-
ka våren 2011 blev början till en riktig 
demokrati i Tunisien, men i andra delar 
av arabvärlden bröt det ut stridigheter. 
I Libyen blev det inbördeskrig och stri-
derna har nu pågått mer eller mindre 
intensivt under drygt tio år. Vapensprid-
ningen och laglösheten är stor. Situatio-
nen i Syrien är liknande. 

Läs gärna mer om SAT-7 på https://
sat7.org. Där finns också exempel på 
vad programmen kan handla om. 

Mikael

SAT-7 når människor trots svåra 
omständigheter

På landsbygden kan avstånden mellan by-
arna vara stora och besökare sällsynta. 
Man kanske aldrig har träffat någon som är 
kristen. Även om standarden är enkel så har 
de flesta två saker: en vattenreservoar och 
en TV med parabol.

Kairos storstadsområde är ett av de 
folkrikaste i Afrika med drygt 20 miljoner 
människor. I Egypten finns en betydande 
kristen minoritet som enligt traditionen har 
sitt ursprung i att evangelisten Markus kom 
till Egypten efter Kristi himmelsfärd. Denna 
kyrka är den äldsta kristna kyrkan i Mel-
lanöstern. Muslimer och kristna umgås ofta 
bara inom sina egna kretsar. Därför finns 
det många muslimer som inte känner någon 
kristen.
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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
Dagny Kronlund 92 år, 2 april
Kerstin Åhman Nordemar 80 år, 8 april
Örjan Wendel-Hansen 75 år, 12 april
Leif Kronlund 91 år, 13 april

Söndagsklubben
Söndagsklubbens schema rullar på som 
vanligt, med egen samling under ordi-
narie gudstjänster. Vid Gudstjänst med 
alla åldrar så är det ingen söndagsklubb.

Pre-Teens
Träffar för barn mellan 10 och 12 år ett 
antal fredagar kl. 17–18.30. Se datum i 
kalendariet. På Pre-Teens fikar vi, spe-
lar spel och har andakt tillsammans. I 
vår kommer även ett par av dessa sam-
lingar innehålla musik. 

Teens
Teens är samlingar för tonåringar, 13 år 
och uppåt. Vi träffas fredagar kl. 19–22 
samma datum som Pre-Teens, se kalen-
dariet. Vi äter pizza, gör en aktivitet och 
har andakt ihop.

Utflykter
Vårterminens utflykter kommer att 
vara i samband med Gudstjänst med 
alla åldrar. Datumen är 20 mars och                       
5 juni, direkt efter gudstjänsterna vid en 
grillplats i Judarskogen. Församlingen 
bjuder på grillat, så det är bara att följa 
med.

Info från Equmenia Brommaplan
Ansvaret för Equmenia Brommaplans 
styrelsearbete övergår till församling-
ens styrelse i och med föreningens års-
möte den 6 februari. Församlingens sty-
relse kommer att driva framför allt det 
administrativa arbetet med föreningen, 
medan planering av verksamheterna 
kommer att skötas av verksamheternas 
ledare samt pastor David som samman-
kallar till olika ledar- och verksamhets-
samlingar. Påminnelse också till alla 
deltagare att uppdatera medlemskapet i 
föreningen.

Läger i sommar
Det kommer äntligen att anordnas några 
läger i sommar för barn och ungdomar. 
De som vår församling framför allt vill 
lyfta fram är;

Smajl för de som slutat 1:an och går 
i klass upp till 6:an. Det är på Hjälmar-
gården 27-30 juni.

Sjöviks kristendomsskola för de 
som slutat 7:an och uppåt. Den är på 
Sjövik 27 juni till 9 juli.

Chili XL för de som går på gymna-
siet och upp till 21 år, på Hjälmargården  
1-7 augusti.

Ny medlem
Kentiba Ljam döptes och välkomnades 
9 januari

Födda
En son till Elin och Tim Harrysson, 
född 8 februari



NYHETSBLADET
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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
Föräldraledig.

Klas Eriksson
Vikarierande Pastor och föreståndare
klas@kvibro.se, tel. 070-491 12 65
Arbetar 50%, ledig fredag, lördag, ibland 
måndag. Ledig: 28/2–3/3. 
Retreat: 28/3–8/4.

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. 

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 %, ledig måndag, lördag.
Lediga helger: 12–13/3, 9–10/4, 7–8/5

N Ä S T A  N B  KO M M E R  5  J U N I

Bidrag mottages före   
18 maj. 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.


